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Naši “NEJ” v kvìtnu 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):
Ondřej Souček (9. A)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:
Jan FOLC (3. A)

Hádanky na Moodlu
květen 2021:

Radek LANGER (5. B)
Marek LANGER (9. A)
Natálie TOMKOVÁ (5. B)
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Pohádkový trojboj dvojic
Potřebují děti pohádky? Nevyšly už tyhle
dávné příběhy z módy? Hodí se mezi všechny
ty elektronické hračky a obrázková média,
s nimiž současné děti tráví tolik času? A znají
vůbec klasické české pohádky nebo dávají
přednost těm moderním a zahraničním? Tak
nejen na tyto otázky jsme se snažili nalézt
odpovědi v rámci učiva literatury 6. třídy.
Poměrně rozsáhlá kapitola je totiž věnována
právě tomuto útvaru ústní lidové slovesnosti.
Pro ověření znalostí a vědomostí jsme tentokráte zvolili soutěžní formu
a uspořádali „Pohádkový trojboj dvojic“. Žáci obou 6. tříd se sešli v učebně
6. B. Paní asistentka Hronová vylosovala dvojice žáků a ty pak plnily
společně 3 úkoly. Začaly poznávačkou 30 známých i méně známých
pohádek, následovalo skládání vědomostního pexesa. Největší úskalí
překvapivě pro některé dvojice představovalo puzzle z 54 dílků. Každý
úkol byl bodován a zvítězila dvojice s největším počtem bodů. Pro všechny
žáky byla připravena sladká odměna, tři nejlepší dvojice obdržely diplom.
Zjistili jsme, že Láňáci pohádky znají, jejich vědomosti nás příjemně
překvapily. A jaké bylo pořadí na stupních vítězů?
1. místo: Linda Dibelková a Šimon Vlček
2. místo: Iveta Pavlásková a Radim Dirbak
3. místo: Barbora Vránová a Jan Balcar
Fotogra e si můžete prohlédnout na školním facebooku.
A naše doporučení na závěr: „Čtěte pohádky, protože pohádky (kromě
jiného):
• zrcadlí, co se odehrává v každém dětském nitru,
• poskytují útěchu,
• povzbuzují k odvaze,
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• pomáhají udržet hodnoty,
• učí vnímat symboly,
• dovolují poznat a přiznat pocity.
Zdroj: PhDr. Eva Labusová

(Pk Č)

Dopravní výchova
Sotva skončila online výuka, vrhli jsme se na poznávání dopravních
značek. Žáci 1. – 5. tříd určovali přesný název nejběžnějších dopravních
značek, které se měli naučit. Pak se
třeťáci začali seznamovat s pravidly pro
chodce a čtvrťáci začali „studovat“
cyklistu. Snad se tato příprava zúročí
v příštím školním roce, kdy mají jet žáci
na dopravní hřiště do Dvora Králové
nad Labem.
(Me)

Informace výchovné poradkynì
K 11. 6. 2021 byli všichni žáci 9. A přijati na střední školy. Přijímací řízení
se letos nezvykle protáhlo, neboť někteří žáci čekali netrpělivě na výsledky
odvolacího řízení, několik z nich muselo podat přihlášky do 2. kola.
PŘEHLED ŠKOL, NA KTERÉ SE NAŠI ŽÁCI DOSTALI:
1.

SPŠ TRUTNOV
-

2.

maturitní obory

1

SPŠ O. WICHTERLEHO HRONOV
-

nástrojař
mechanik opravář
kadeřník

1
1
1
4

3.

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ÚPICE
-

4.

1
1

instalatér
cukrář

1
1

prodavač
hotelnictví

1
1

SŠ A SOU VOCELOVA HRADEC KRÁLOVÉ
-

9.

osmileté gymnázium
čtyřleté gymnázium

SŠ OBCHODU, GASTRONOMIE A SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ
-

8.

1
1

SŠ HOTELNICTVÍ, ŘEMESEL A GASTRONOMIE TRUTNOV
-

7.

praktická sestra
obchodní akademie

GYMNÁZIUM TRUTNOV
-

6.

2
1

SZŠ A VOŠ, OA TRUTNOV
-

5.

osmileté gymnázium
veřejnoprávní činnost

zedník

1

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE MALÉ SVATOŇOVICE
-

bezpečnostně právní činnost

2

10. ČLA TRUTNOV
-

mechanizace a služby

1

11. SPŠ STAVEBNÍ HRADEC KRÁLOVÉ
-

stavebnictví

1
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12. VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ ARCH. JANA LETZELA NÁCHOD
-

stavebnictví

2

13. KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ VRCHLABÍ
-

sociální činnost

1

14. SŠ INFORMATIKY A SLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ
-

kadeřnice

1

15. SŠ ŘEMESLNÁ JAROMĚŘ
-

truhlář

1

16. SZŠ LOMNICE NAD POPELKOU
17.

nutriční asistent

1

BEZ UMÍSTĚNÍ NA SŠ

2 (vychází ze 7. třídy)

Rodičům děkuji za spolupráci a žákům přeji, aby se jim na střední škole
dařilo.
Rádi je kdykoliv u nás ve škole uvidíme…
Iveta Votočková, výchovná a kariérová poradkyně

Jak to vidím já . . .
Hlad je nejlepší kuchař
Přísloví Hlad je nejlepší kuchař slýchám často. Mamka mi jako malé říkala,
ať nechodím do obchodu hladová, že pak vždycky koupím ještě něco víc,
protože na to budu mít chuť. A měla pravdu.
Platí to i u vaření. Když mám hlad, chci zkusit něco nového a začnu
do sebe plácat různá jídla, dobroty. Připadám si pak jako pejsek s kočičkou
z pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Na rozdíl od nich mě pak,
naštěstí, z toho nebolí břicho.
Sindy Ďuranová, 6. A
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Hlad je nejlepší kuchař
Jmenuji se Jirka a s mým nejlepším kamarádem Tomášem jezdíme každý
rok na tábor, který trvá deset dní. Maminka mi pomůže zabalit oblečení,
spacák, karimatku a něco dobrého na zub.
Zažíváme různá dobrodružství, bojové hry v lese nebo se jenom
koupeme v nádrži za chatou. Ráno vstáváme v sedm hodin na krátkou
rozcvičku.
Kolem osmé hodiny se podává snídaně, rohlík s marmeládou nebo s
paštikou. Ve dvanáct hodin je nástup na oběd. Paní kuchařka zavolá:
“K obědu!”
Většinou vaří guláš, omáčky, luštěniny nebo rizoto. Večer si všichni
sedneme k táboráku a opékáme buřty.
Doma mi maminka vaří to, co mám
rád, ale na táboře sním úplně všechno
do posledního drobečku. Celý den
běháme, skáčeme nebo plaveme. Každý
den mám hlad jako vlk.
Barbora Vránová, 6. A
Neoblíbená niva
Nemám ráda nivu, je zvláštně aromatická a již z principu se jí vyhýbám.
Byli jsme o prázdninách na víkendové akci na chatě se strýcem a tetou.
Strýc František je velice akční a nemůže vidět, když se děti nudí. Každý den
nám vymýšlel program. Jedno odpoledne proběhla bojová hra. Měli jsme
se co nejdůkladněji schovat. Našla jsem si v lesíku nad chatou místo, kde
byla pod velikým kamenem malá jeskyňka, přikryla jsem se větvemi a
čekala. Několikrát kolem mě kamarádi prošli, ale můj úkryt byl dokonalý.
Seděla jsem tam asi 3 hodiny. Už jsem měla hlad a žízeň, když se ozvalo
volání: „Anežko, vylez ven, vyhrála jsi!“
Rozeběhla jsem se k chatě a hned se vrhla na rohlík s pomazánkou,
který ležel na stole. S velkou chutí jsem ho snědla. Za chvíli přišla maminka
a říká: „Kde je můj rohlík s nivovou pomazánkou?“
Tak jsem se přesvědčila, že hlad je nejlepší kuchař.
Anežka Kultová, 8. A
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Úžasná svačinka
Nedávno jsem přišla domů, bylo asi půl třetí a měla jsem velký hlad. Co
teď? Vzpomněla jsem si na muf ny, které babička udělala ze zbytku
piškotového těsta na dort. Vzala jsem si k nim bílý jogurt a hodně mi to
chutnalo. Začaly se mi sbíhat sliny, a tak jsem se do pečení hned po hlavě
vrhla.
Nejprve si musím vzít zástěru, abych si
nezašpinila tričko, převlékat se mi nechce, poté
připravit plech s formičkami, našlehat vajíčka,
přidat cukr, mouku a je hotovo. Rychle s tím do
trouby. Teď zbývá jen čekat. Pozorovala jsem svůj
výtvor, který zlátnul v troubě, už jsem nemohla
vydržet, už jen maličkou chviličku… Ozvalo se
zapípáni, otevřela jsem nadšeně troubu a v
kuchyni to okamžitě krásně zavonělo. Vytáhla
jsem šestnáct krásných muf nů.
A tak jsem si upekla užasnou svačinku.
Dorota Vojtěchová, 8. A
Rajská omáčka
Rádi jezdíme na hory, ale většinou s sebou nemáme moc jídla a pití,
abychom neměli příliš těžké batohy. A tak si musíme vystačit často s tím
málem, co máme. Když šlapeme celý den jen s malou svačinou, hlad se
zaručeně vždy dostaví.
Jednou jsme šli na celodenní výlet po horách. Když nám došlo jídlo,
hrozně jsme se těšili, až dorazíme domů a najíme se. Já jsem se tedy moc
netěšil, protože jsem věděl, že na mě doma bude
čekat rajská omáčka, kterou zrovna moc nemusím.
Když jsme přijeli domů, měl jsem ale takový hlad, že
jsem snědl i tu omáčku, přestože ji nemám rád.
A tak se potvrdilo, že hlad je nejlepší kuchař.
Ondřej Souček, 9. A
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Nejrychlejší bylo saranèe
Netradiční laboratorní práce
z přírodopisu v červnu čekaly na
šesťáky. Žáci si měli přinést různé
druhy hmyzu. Saranče a cvrčka
ze Zverimexu, cvrčka polního,
švába, ruměnici a vážku jsme
nejprve pozorovali lupou a pod
mikroskopem. Podívali jsme se na
složené oko, křídlo, článkovanou
končetinu. Na závěr jsme
vyzkoušeli r ychlost některých
druhů hmyzu. Zcela suverénně zvítězilo saranče, druhý byl cvrček ze
Zverimexu a pomyslný bronz získal cvrček polní Jeníka Balcara.
(Jč)

íala Pean regeneraci pøeila
Žížaly v našem žížaliáriu se měly dobře. Půdu pravidelně kypřily a my tak
mohli pozorovat jejich práci při vyvrtávání chodbiček. Žížala Peťan, jak ji
pojmenovali šesťáci, regeneraci přežila, dokonce přibrala. Nakonec právě
ona posloužila k vědeckému
bádání. Pozorovali jsme pohyb
žížaly a na závěr kroužku
provedli její pitvu. A protože
žížal bylo dostatek, tak se
skalpelem pracovali i samotní
žáci. Musím je pochválit, byli
velmi šikovní. Příští rok se
můžeme pustit i do pitvy ryby
a ptáka.
(Jč)
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Nejlepší lánští pøírodopisci jsou v šestce
Ihned v prvním kole přírodopisných soutěží (poznávačce živočichů) zazářili
šesťáci. Téměř 100% znalosti předvedli Tomáš Hofman (6. A) a Jan Balcar
(6. B), kteří byli nejlepší nejen ve své kategorii, ale i mezi žáky 6.–9. tříd.
Jan Balcar zcela opanoval i teoretickou část.
Letošní téma bylo „Ze života hmyzu“. Bylo šité na míru právě
šesťákům. Potěšující byl velký zájem žáků o první i druhé kolo. Medailisté
obdrželi diplom a odměnu. Ostatní úspěšní řešitelé dostali jedničku do
přírodopisu.
(Jč)

Tìlocvik v distanèní výuce
Jak probíhala výuka tělocviku během
distanční výuky? Žáci druhého stupně
běhali, jezdili na kole, chodili na
procházky, hráli basket, cvičili doma
atd.. Své sportovní aktivity (přes chytré
hodinky a mobily) nahrávali na školní
Moodle.
Kromě toho se mnozí zúčastnili
virtuálních běžeckých závodů, které
pořádal časopis RUN. V těžké
konkurenci českých běžců jsme získali
pět medailových pozic.
Od května už sportujeme při
hodinách tělocviku. Na základě těchto
výkonů bude tělesná výchova na konci
školního roku hodnocena známkou.
Nebude chybět ani tradiční vyhlášení
“Nejlepších sportovců školy.”
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Tøídím, tøídíš, tøídíme - elektrospotøebièe
Vysloužilé elektrospotřebiče menších rozměrů patří do červeného
kontejneru.
MEZI TAKOVÉ ŘADÍME:
• mobilní telefon
• telefon
• počítačová klávesnice, myš
• baterie
• kalkulačka
• přehrávač
• rychlovarná konvice
• mixér
• domácí pekárna
• fritéza
• magnetofon
• radio
Pozn.
Drobné elektro putuje do zpracovatelského zařízení, kde zajistí jeho
odbornou a ekologickou demontáž, a tím následně umožní využití
cenných surovin.
Vysloužilé elektrospotřebiče větších rozměrů patří do sběrného dvora.
MEZI TAKOVÉ ŘADÍME:
• pračka
• lednička
• sušička
• vysavač
• mikrovlnná trouba
• horkovzdušná trouba
• televizor
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Textil
A starý textil? Ten bychom měli odkládat do speciálních velkoobjemových
kontejnerů různých barev se speciálním vhozem. Staré textilie se používají
například do izolací, na výrobu čisticích hadrů, nebo některých druhů
papíru.

10 DŮVODŮ, PROČ TŘÍDIT ODPAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je to naše zákonná povinnost.
Zlepšujeme si životní prostředí.
Šetříme přírodní zdroje surovin a energie.
Snižujeme zdravotní rizika.
Přispíváme k opětovnému použití odpadových materiálů.
Zmenšujeme množství odpadu na skládkách.
Šetříme lesy.
Máme více čerstvého vzduchu.
Získáváme nance za odvoz odpadu.
Podporujeme výrobu z recyklovaných materiálů.
(Tch)

fi
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Finanèní gramotnost

Platební karty - 3. díl

V minulém díle povídání o platebních kartách jsme „vytvořili“ první skupinu
a zařadili do ní platební karty podle způsobu zúčtování, tzn. podle
toho, jakým způsobem se k bance dostávají naše utracené peníze (platební
karty debetní, kreditní, charge a nákupní úvěrové).
Druhá skupina upřednostňuje dělení podle způsobu provedení. Na
základě tohoto hlediska rozeznáváme platební karty elektronické a
embosované.
ELEKTRONICKÁ KARTA
Elektronická karta je u nás nejčastěji používaná. Slouží k výběrům
z bankomatů, ale i k placení u obchodníků s platebním terminálem.
Výhody a nevýhody

+ nízká cena a nízké poplatky za blokaci při ztrátě či odcizení,
- omezená použitelnost; to platí hlavně při cestování (ne každá
restaurace/hotel tuto kartu akceptuje = přijímá.
EMBOSOVANÁ KARTA
Embosovaná karta má všechny údaje vyraženy plastickým písmem,
díky tomu ji můžeme použít u obchodníků, kteří nemají elektronický
terminál, ale disponují tzv. žehličkou. Obchodník sejme údaje vyražené na
kartě a zákazník mu tyto údaje podepíše.
Embosovanou kartu je možné použít na více místech než elektronickou,
i když obchodníků s elektronickým platebním terminálem neustále přibývá
a nalezneme je již téměř všude.
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Výhody a nevýhody
+ použitelnost u více obchodníků,
- vydání, vedení i blokace jsou drahé,
- karta se dá zneužít i po nahlášení odcizení a její následné blokaci.
Třetí dělení zohledňuje vydávající asociace.
Mezi nejznámější vydavatelské asociace v České republice patří
především Visa Int. či MasterCard Int. (kromě značky se karty rozlišují
podle třídy a modelu. Lepší model karty je určen pro klientelu s vyššími
limity).
U VISA se můžete setkat s následujícími kartami:
- VISA Electron,
- embosovaná VISA Classic,
- VISA Gold,
- VISA Platinum,
- VISA In nite.
U MasterCard jsou to karty:
- Maestro,
- MasterCard Electronic,
- MasterCard Unembossed,
- MasterCard Standard,
- MasterCard Gold,
- Platinum,
- Word Signa,
- Business card…
Pozn.
Můžeme se setkat také se značkami Diners Club, JBC nebo AMEX. Na
území České republiky nezáleží na značce neboli vydavateli platební
karty. Visa i MasterCard mají stejný počet obchodních míst a bankomatů.

fi
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Předposledním dělením je dělení platebních karet podle jejich použitelnosti.
Mluvíme potom o kartách:
- domácích
- a mezinárodních.
V České republice je naprostá většina karet mezinárodní
použitelnosti. Můžeme z nich vybírat v bankomatech a platit
u obchodníků jak na našem území, tak i v zahraničí.
Poslední dělení se zakládá na druhu použité technologie.
Karty jsou vydávány:
- s magnetickým proužkem,
- s čipovou technologií,
- jako hybridní.
Mezi nejoblíbenější však patří karta bezkontaktní, která zažívá
v poslední době obrovský rozmach.
Magnetický proužek nalezneme na zadní straně karty. Obsahuje údaje
o kartě a jejím držiteli. Není tak bezpečný jako čip, proto na něm není
uložen PIN.
V čipové kartě je zabudován mikroprocesor s pamětí, který zajišťuje
lepší zabezpečení. Transakce prováděné těmito kartami se neověřují
v centru a jedná se o tzv. off-line transakce.
Hybridní karty kombinují obě předchozí technologie a obsahují tak
magnetický proužek i čip.
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Bezkontaktní platební karty jsou u nás čím dál tím oblíbenější. Kartu
není nutné při placení zasouvat do platebního terminálu, ale pouze ji stačí
ke čtečce přiložit. U drobných plateb do 500 korun nezadáváte PIN.
(Tch)

Mìsíce v roce - èerven
Proč se červnu v češtině říká právě červen, není tak úplně jasné.
Etymologická bádání přišla hned s několika vysvětleními:
•

V tomto měsíci se lidé často setkávali s červy v ovoci,

•

právě v tomto období se sbíral červec (druh hmyzu, z nějž se
získávalo barvivo),

•

pro tento měsíc je typická červená barva, kterou se vyznačuje
celá řada dozrávajících plodů (třešně, višně, jahody, maliny…).

Zajímavost:
Letní slunovrat, první letní den nebo také astronomické léto nastává
obvykle 20., nebo 21. června. Pouze výjimečně může letní slunovrat
připadat na jiné datum. Například na 22. června a nebo 19. června. Letní
slunovrat 22. června nastal naposledy v roce 1975 a příští bude až v roce
2203. 19. června můžeme první letní den očekávat až v roce 2488. Letos
nastalo léto brzy ráno 21. června, přesněji v 5 hodin a 33 minut.
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Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď
počasí týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali
z letitého pozorování červnového počasí?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen studený, sedlák krčí rameny.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy.
Co déšť smočí v červnu, přes den vyschne za hodinu jednu.
Co vyroste v červnu a louce za den, roste jindy po týden.
Když je červen deštivý, polehává obilí.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape (8. červen).
Jak na Medarda prší, tak šest neděl déšť se vrší (8. červen).
Na svatého Víta o půlnoci svítá (15. červen).
(Tch)

Okénko speciálního pedagoga

Milé děti, přeji vám krásné prázdniny plné nezapomenutelných
dobrodružství, báječných nápadů, úžasných výletů a her, koupání
a nových kamarádů.
A vám vážení rodiče a milí čtenáři chci popřát, abyste si užili léto se
sluníčkem, bez starostí a stresů, naplněné klidem i radostí, odpočinkem,
spokojeností a pohodou.
(Si)
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Jak se chovat o prázdninách
Chodec:
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Pokud má k dispozici chodník nebo stezku pro chodce, musí ji využít.
Neměl by si hrát v blízkosti pozemních komunikací, tedy ne na silnici
nebo na chodníku.
Vždy se musí při přecházení vozovky řádně rozhlédnout. Správně je
to nejprve vlevo, pak vpravo, a nakonec ještě jednou vlevo.
Přecházet by měl na místech tomu určených (přechod pro chodce,
přechod pro chodce řízený světelnou signalizací, místa pro
přecházení, podchod, nadchod), případně v místech s dostatečným
rozhledem.
I na přechodu se světelnou signalizací jsou vozidla, která mají
přednost, pokud chodci svítí zelená (pozor na vozidla integrovaného
záchranného systému, tramvaje, a další vozidla s právem přednosti
v jízdě).
Pokud začne chodec přecházet, vždy přecházení dokončí. To
znamená, že se nevrací ani ve chvíli, kdy se uprostřed přecházení
rozsvítí červený panáček.
Vozovku nepřechází mezi zaparkovanými vozidly, v zatáčce,
v křižovatce, před či za tramvají nebo autobusem v zastávce a
podobně.
Doporučený pohyb po chodníku je vpravo, případně dál od vozovky.
Pokud musí chodec jít po silnici, pochybuje se po levé straně.
Pokud se chodec pohybuje za snížené viditelnosti, mimo obec a tam,
kde není veřejné osvětlení, musí být označený re exním prvkem.
Osoba vedoucí jízdní kolo se v případě pohybu po silnici pohybuje
po pravém kraji vozovky.

Cyklista:
Dítě smí samostatně v provozu na pozemních komunikacích jezdit od
10 let věku. Pokud je mladší 10 let, musí být v doprovodu osoby starší
15 let.
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fl

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Dítě mladší 10 let smí samostatně jezdit na chodníku, stezkách pro
chodce, v obytné a pěší zóně.
Cyklistou se z hlediska zákonu o silničním provozu rozumí i jezdec na
koloběžce.
Cyklista je povinen mít za jízdy nasazenou a připevněnou přilbu do
18 let. Doporučuje se všem i po dovršení 18. roku.
Cyklista se po vozovce pohybuje po pravém kraji vozovky.
Cyklista by si měl před jízdou zkontrolovat jízdní kolo (případně
koloběžku), zda má takzvanou povinnou výbavu (především odrazky,
zaslepené volné konce řídítek, dvě funkční nezávislé brzdy, ochranné
kryty šroubů a matic), za snížené viditelnosti včetně bílého a
červeného světla.
Pokud je k dispozici stezka pro cyklisty, je povinen ji cyklista použít.
Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se
jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo,
ruční vozík, psa nebo jiné.
Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
Cyklista musí vždy ukazovat znamení o změně
směru jízdy.
(Zdroj: prazska.drbna.cz)

pøipravujeme
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19

